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PAMÄŤ RAM, EXPANDER VSTUPOV/VÝSTUPOV A ČASOVAČ 
 

Integrovaný obvod MHB8155H obsahuje statickú pamäť RAM o kapacite 256x8 bitov, 14 bitový 
časovač a 22 vstupno-výstupných liniek rozdelených do dvoch osembitových kanálov a do jedného šesťbitového 
kanálu. Je určený pre rozšírenie systému jednočipového mikropočítača MHB8048/8035. Funkčné vlastnosti 
vstupno/výstupných kanálov a časovača sú dané riadiacim programom. 

Obvod je vyrábaný technológiou HMOS, má jednoduché napájanie 
Ucc = +5 V, vstupy a výstupy sú kompatibilné s TTL. Je zapuzdrený do puzdra 
so 40 prívodmi. 
 
 
 
Popis funkcie: 
 

Obvod s mikropočítačom je prepojený cez kanál DB. Pre demultiplex 
adries a údajov je určený vstup ALE. Komunikáciu kanálu DB s pamäťou 
RAM vo funkcii vonkajšej pamäti údajov, s riadiacim/stavovým registrom 
obvodmi vstup/výstup a registrom časovača určí stav vstupu 10/M. Funkčné 
vlastnosti vstupno/výstupných kanálov a časovača sú dané zápisom riadiacej 
inštrukcie do riadiaceho registra. Riadiaci register spolu s registrami kanálov 
vstup/výstup a s registrami časovača (pre nižšie a vyššie adresy) z hľadiska 
mikropočítača majú charakter vonkajšej pamäti údajov. Pri čítaní na adrese 
riadiaceho registra sa nachádza stavový register, obsah ktorého udáva stav 
komunikácie kanálov vstup/výstup a stav časovača.  

Kanály A a B v závislosti od obsahu riadiacej inštrukcie môžu byť 
naprogramované do funkcie vstupu alebo výstupu v základnom režime alebo v 
režime strobovania. V režime strobovania pre zabezpečenie komunikácie s 
perifériou sa využívajú linky kanálu C. Strobovací režim pracuje s prerušovacím systémom s možnosťou 
zablokovania žiadosti o prerušenie. Stav prenosu v strobovacom režime možno kontrolovať načítaním obsahu 
stavového registra. 

Časovač obvodu je reprezentovaný l4 bitovým vratným čítačom, ktorý v prípade odblokovania 
načítavá impulzy privedené na vstup TCIN. Zablokovanie, nastavenie a naštartovanie čítača sú riadené 
obsahom riadiacej inštrukcie. Register čítača má dĺžku 16 bitov a obsahuje aj dvojbitovú informáciu o 
pracovnom režime čítača. Zápisom do registra čítača sa zapíše počiatočný stav a kód režimu, prečítaním 
možno zistiť okamžitý stav čítača a nastavený pracovný režim. Na výstupe čítača TCOUT v závislosti od 
nastaveného režimu sa objaví jeden impulz alebo postupnosť impulzov počas druhej polovice načítavacieho 
intervalu alebo periódy jedného taktu (po naplnení čítača). Naplnenie čítača možno indikovať aj prečítaním 
obsahu stavového registra. Inicializácia obvodu signálom RESET nastaví kanály A, B, C do základného 
režimu vo funkcii vstupov, zablokuje prerušenie kanálov A, B, zablokuje načítanie čítača a vynuluje príznak 
pretečenia čítača. Stav čítača ostáva nezmenený. 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



 



 
 
 
 


